Střední lesnická škola Žlutice

Název
zadavatele:

Střední lesnická škola Žlutice

Sídlo:

Žižkov 345
36452 Žlutice

IČO:

49754050

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Pořízení lesního kolového traktoru“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P17V00000476“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks speciálního lesního kolového
traktoru do těžkých terénních podmínek. Součástí zakázky je též poskytnutí bezplatného záručního servisu
a provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobcem.
Cena sjednaná ve smlouvě: 3396000 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

TESAS TOP , s.r.o.

Sídlo:

U Daliborky 520
33501 Nepomuk

IČO:

45356955

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

Označení účastníků zadávacího řízení:
Pořadové
Název
Sídlo
číslo
nabídky

IČO

Nabídková cena

2.

SITTRANS s.r.o.

Okrajová 1090/3, 969
46134018
01 Banská Štiavnice

3 300000

1.

TESAS TOP s.r.o.

U Daliborky 520, 335
45356955
01 Nepomuk

3396000

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

Odůvodnění vyloučení účastníků:
Účastník č. 2 nepodal všechny informace nutné k posouzení technických specifikací.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
...
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Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
...
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
...
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
...
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
...
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
...
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
...
V Žlutice dne 1. 8. 2017
Lenka Pospíchalová, rozpočtářka, v.r.
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